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Membraanvervuiling is het grootste probleem bij het

gebruik van membraantechnologie voor de bereiding van

proceswater. Kiwa Water Research ontwikkelt een preven-

tieve aanpak voor beheersing van die vervuiling via

hydraulische reiniging al dan niet in combinatie met che-

mische afdoding van de biomassa.

Nanofiltratie en omgekeerde osmose ver-
wijderen organische microverontreinigin-
gen, afbreekbare verbindingen, pathoge-
ne micro-organismen, deeltjes, hard-
heid, kleur en zouten zeer effectief.
Veelal wordt gebruik gemaakt van spi-
raalgewonden membranen. Het grootste
probleem is membraanvervuiling. In de
praktijk wordt dit probleem beheersbaar
gemaakt door het voedingswater voor te
zuiveren en/of de membraaninstallatie
regelmatig te reinigingen. Beide aanpak-
ken leiden tot ongeveer een verdubbeling
van de operationele kosten.

Monitoren en optimaliseren
Nieuwe methoden voor het monitoren en
beheersen van membraanvervuiling wor-
den daarom onderzocht. Het gaat hierbij
om monitoring van de vervuilingspoten-
tie van het voedingswater. Dat gebeurt
via laboratoriumanalyses en online. Ver-
vuiling is zo vroegtijdig te voorspellen.
Het effect van maatregelen, zoals voor-

zuiveren of reinigen, is te beoordelen en
te optimaliseren. 

Hydraulische reiniging
Kiwa Water Research ontwikkelde een
nieuwe preventieve methode die hydrau-
lische reiniging via spoeling met lucht en
water combineert met chemische afdo-
ding van biomassa in spiraalgewonden
membraanmodules voor nanofiltratie en
omgekeerde osmose. Het kunnen toe-
passen van spoeling met lucht en water
maakt een wijziging noodzakelijk in het
ontwerp van membraaninstallaties. De
membraanelementen moeten parallel en

verticaal worden geplaatst. Chemische
afdoding van biomassa is mogelijk door
regelmatig gebruik te maken van bioci-
des (zogenoemde sanitatie). Na gebruik
worden de biocides opgevangen en her-
gebruikt.

Besparing
De combinatie van beide methoden blijkt
effectief bij het beheersen van de vervui-
ling van membranen. Uitgebreide voor-
zuivering van membraaninstallaties kan
worden beperkt en periodieke mem-
braanreiniging worden geminimaliseerd.
Hierdoor treedt minder membraanslijta-
ge op. Het leidt tot een aanzienlijke
besparing bij het gebruik van spiraalge-
wonden membranen voor nanofiltratie
en omgekeerde osmose. 
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Schone en vervuilde kop van een spiraalgewonden mem-
braanmodule.
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Membraanfiltratie-installatie.

Steeds vaker wordt voor de behande-
ling van proceswater gebruik ge-
maakt van keramische membranen
vanwege de voordelen die ze bieden
ten opzichte van polymeermembra-
nen. Keramische membranen, met
poriegroottes variërend van 0,03 µm
(ultrafiltratie) tot 0,5 µm (microfiltra-
tie), vormen robuuste systemen met
een stabiele bedrijfsvoering. De che-
mische en fysische reinigbaarheid is
zeer goed. De flux van keramische
membranen is een factor twee tot drie

groter dan van de veel gebruikte poly-
meermembranen. Gezien de toene-
mende toepassing, blijken deze voor-
delen op te wegen tegen de kosten.
Keramische membranen zijn namelijk
zeven tot acht keer duurder dan poly-
meermembranen. Te verwachten is
dat het prijsverschil kleiner zal wor-
den. Er is al een leverancier die het
verschil in kostprijs tussen kerami-
sche en polymeermembranen heeft
teruggebracht tot een factor 1,6. 

Keramische membranen


